
La graveco de Esperanto en komunikado

en anarkia praktiko

Anarkio neniam estis arestita, ĝi ne estas ĉenita kaj reprezentas liberecon rekte.
Libereco, kiu mokas landlimojn, naciojn de nacioj kaj religioj . Estas explosivo, estas
dinamika ne havas posedantojn, estas ikonoklasto, estas aŭdaca, ĝi neas la
aŭtoritatojn kaj estas organizita tiel ke ĉiuj povas plejparte plenumi siajn taskojn
kaj supozi libera kaj rekta respondecoj kiuj profitigas ĉiuj egale.

Neniu limoj, limoj, vi bezonas lingvon kiu transdonas ankaŭ libera kaj rekte
alirebla por ĉiuj kulturoj, ĝi ne estas impona, kiu ne estas aŭtoritata, kiu havas
proponita interŝanĝo, amo kaj reciproka respekto. Esperanto kiel subteni la
emancipación de komunikado lingvo estas tre farebla propono kaj adoptita de ĉiuj
homoj kiuj sopiras ja profunda transformo en nia rilatojn, do vastigante la revolucia
proponoj ke anarkio elsendoj.

Ĉiam memoru plej lingvoj havas temporalidad konstruita en postuli sur bruta
forto, ekspluatado kaj subpremado kaj milionoj da homoj perdis siajn kulturajn
referencojn de tiuj invadoj, daŭrigis en la templinio de maltoleremo. Ĉi tiuj faktoj
funkciu kiel bazo por elekti, kiel praktikajn homojn de anarkio, serĉi idioman rilaton
de rompo kun la viksa rondo de premo kaj ekspluatado, kiun naciaj lingvoj portas.

Lernu Esperanto por la revolucio!



(en portugala idiomo)

A importância do

esperanto na comunicação

na prática da anarquia

A anarquia nunca foi presa, não se
acorrenta e representa diretamente a
liberdade. Uma liberdade que zomba das
fronteiras, das nações das pátrias e
religiões. É explosiva, é dinâmica não
possui donas, é iconoclasta, é atrevida,
nega as autoridades e se organiza de
forma que todas possam exercer
amplamente suas funções e assumirem de
forma livre e direta responsabilidades que
beneficiem a todas de forma igual.

Sem fronteiras, sem limites, necessita
de uma língua que transmite de forma
também livre e direta, acessível para
todas as culturas, que não seja impositiva,
que não seja autoritária, que tenha uma
proposta de intercâmbio, de amor e
respeito mutuo. O esperanto como idioma
de apoio a comunicação de emancipação é
uma proposta muito viável e adotada por
todas as pessoas que almejam de fato uma
transformação profunda em nossas
relações, de forma ampliar as propostas
revolucionárias que a anarquia transmite.

Lembremos sempre a maioria dos
idiomas possuem uma temporalidade
construida na imposição, na força bruta,
exploração e opressão e que milhões de
pessoas perderam suas referências
culturais por essas invasões, continuada
na linha temporal pela intolerância. Esses
fatos deveriam servir de base para
optarmos, como pessoas práticas da
anarquia em buscar um conexa idiomática
de rompimento com o circulo vicioso de
opressão e exploração que as línguas
nacionais carregam.

Lernu esperanto por la revolucio!





Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn

Fenikso Nigra Liberacana Barikado

m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net

http://anarkio.net/fenikso


